
Total de la 
începutul anului 

(ianuarie-  )

in luna  
curenta 

Lista agenților 
economici

Remunerarea  muncii  angajaților 
conform  statelor

2830,20 181,59 181,59

Remunerarea  muncii    temporare

781,30 52,66 52,66
Prime  de  asigurare obligatorie  de   
asistență medicală achitate  de 
angajatori  pe teritoriul țării

0,00

Indemnizatii pu  incapacitate   
temporara  de munca 

5,00

Compensatii  cadre  didactice 56,00
Energie  electrică 20,50 0,00 Furnizarea  energiei electrice Contract nr.1 din 04.01.2022, valabil pînă la 

31.12.2022 10
Apă  și  canalizare 0,50 0,00

”Apa Canal” S. A.
Furnizarea și achitarea consumului de 
apă și recepționarea apelor uzate 0,5

S.A.”Moldtelecom” Servicii internet 7,2

Î.S. ”Fintehinform”
Servicii informatice (desrvirea 
programei 1C) 6

Servicii de telecomunicații 6,00 0,00 Servicii de  telefonie fixă Contract nr.10 din 28.01.2022, valabil pînă 
la 31.12.2022

5,4

Servicii de locațiune 1000,00 0,00 Direcția Generală 
Educație  Tineret și  
Sport

Servicii de locațiune  a bazinului 
școlii sportive nr.4 ”Gh.Osipov”.

Contract nr.2 din 04.01.2022, valabil pînă la 
31.12.2022.

850

Servicii de reparatiii  curente 10,00 1,14 1,14 Aproservice   SRL Servicii  de deservire   FSMA a 
echipamentului  XEROX WORK  
Centre, arenda tehnologică   a  
echipamentului xerox 

F/f IV9985109 din  30.11.2021
F/f IV9985194 din  30.12.2021

Formare profesională
6,00 0,95 0,95

Servicii de paza  de stat
8,00

Servicii de paza de Stat a  oficiului 
instituției 

Contract nr.01 din 12.01.22,valabil pîna la . 
31.12.22. 

servici de transport international
263,00 17,00 17.0

SRL ”Scorpan ”    Servicii de transport  internațional. Contract nr.2 din 12.01.2022,înregistrat la  trez.la   17

31,65

Executate cheltuieli, mii lei

657,00 31,65 Calendarul acțiunilor sportive 
     

Sevicii de  deplasare                                            

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunilor ianuarie  2022 la situația de 10 februarie  2022
de către Școala Specializată pentru copii și tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă ”Delfin”  IDNO 1007601010552    cod  14286

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 30, efectiv 22 persoane

Articolul de cheltuieli

Denumirea  bunurilor ,  lucrărilor, și  
serviciilor Suma  contractului , mii lei 

Contribuții de  asigurări sociale de 
stat  obligatorii

0Servicii informaționale 18,00

Numărul, data  valabilitătii  contractului APROBAT-
PRECIZAT



35,2 Hrana /Arbitraj  la   competitii
„Pro Fitness”S.R.L.   Achiziționarea abonamentelor la  

bazin pentru înot
Contract nr.03 dn 15.01.2022,valabil pină la  
31.12.2022,inregistrat la trezorerie cu 
nr.2022-0000001010 la data 17.01.2022.

199,8

Universitatea de 
Educație Fizică și 
Sport

Achiziționarea abonamentelor la  
bazin pentru înot

Contract nr.07din 01.02.2022,valabil pînă la 
31.12.2021. 

949,9

Serviciul tehnologii 
informationale  

securitate 

Achizitionarea cheii electronice ( stic 
)

Procurarea  fondurilor  fixe 59,00

Procurarea  mater.scop didactic 11,00 6,00 6 ”Sport Line”  S.R.L  
Prtocuarea   minjilor   polo pe apa 

F/f AA007879350 din 30.11.2021 6

a altor materilae ( cupe , medalii, apa   13,00 S.R.L.”Aqua Trade” Procur. apei potabile  pu oficiu  Contract    nr 06  din 28.01.2022 1,2
Procurarea  medicamentelor 10,00

Procurarea  material. uz  gospodăr. 14,00

Procurarea  imbracamintei  
incaltamintei

28,50 1,85 1,85 ”Canindsport „ SRL  procurarea  imbracaminte  sport F/f  AA008023021 din  18.12.2021
1,85

Procurarea  materiale constructie 

TOTAL
7302,50 328,04 328,04

Hrana participanților și achitarea arbitrajului 
la competiții internaționale/naționale

   
internaționale și naționale pentru anul 
2018

35,20Servicii neatribuite  altor  
aliniate

1488,00
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